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29. számú melléklet

Leírások a Régi faépületek feladathoz
1.
A
szent
Mihály
arkangyalról
elnevezett
fatemplom
DélLengyelországban áll. A XV. században épült, tetejét zsindely fedi.
Főbejárata fölött egy nagy torony, a templomhajó tetején egy aprócska
torony látható. Vörös és jegenyefenyőből készült, egyetlen szöget sem
használtak megépítéséhez.
Zsindely: néhány centiméter vastag, téglalap alakú falap, melyet
tetőfedésre használtak.
A falapok úgy fedik egymást, mint a halak
pikkelyei.

2. Égbenyúló szerkezetű fatemplom, mely 1699-ben épült Máramaros
vidékén, (ma Romániához és Ukrajnához tartozó terület). A toronytető
alatt félköríves kitekintők vannak, (árkádos), csúcsán pedig kereszt.
Tetejét falapokkal fedték (zsindelyezték).
Árkád: félköríves, boltíves nyitott folyosó, vagy terület.

3. Oroszország északnyugati részén található ortodox templomegyüttes.
Legrégebbi tagját 1714-ben építették. 30 méter magas és 22, szintén
fából készült hagymakupola díszíti. Az épület csoporthoz tartozik egy
nyolcszögletű harangtorony és egy 9 hagymakupolás, kisebb templom.
Szeget vagy más fém alkatrészt nem használtak építésükkor.
Ortodox: vallás, mint például római katolikus, református, evangélikus,
ortodox, másként görögkeleti vallásnak nevezik.

4. Norvégiában található árboctemplom, mely ma is eredeti helyén áll.
1230 táján épült, többemeletes tetejét fazsindely fedi, a tetőkön minden
szinten kereszt látható. A templom látványát a magas tetők uralják.
Árboctemplom:
olyan
templom,
melynek
szerkezetét
hatalmas,
árbocszerű oszlopok adják, melyeket kereszt alakban rögzítettek
egymáshoz. Érdekessége, hogy a hatalmas faoszlopok azért olyan erősek,
mert kivágás előtt a kérgét lehántották és 10 évig, lábon hagyták, hogy
így száradjon ki.
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5. Kínában látható fahíd, mely kövekből rakott oszlopokon áll. Szokatlanul
magas és díszes tetővel fedték. A faépítmények alatt, apró szentélyek is
helyet kaptak.

6. Kínában, Pekingben fából épült 1406 és 1420 között ez a hatalmas
épületegyüttes. 980 hagyományos stílusú épület alkotja. 500 évig szolgált
a császárok lakhelyéül. A világ legrégibb faépület-együttese. Érdekesség,
hogy nemrégiben tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a teljes területen, hogy
így óvják meg a pusztító tűztől.

7. Oroszországban sok régi, 18-19. századi, szépen megmunkált faépület
áll még ma is: paloták, villák, lakóházak. A képen látható lakóház szép
példája az orosz mesterek munkájának, csipkeszerű díszes faragással az
oromzatokon.
Oromzat: ablakok, kapuk, ajtók fölötti és tető alatti rész, melyet gyakran
díszítéssel láttak el.

8. Török hagyományos faház, mely az utolsó megmaradtak egyike.
Környezetén látszik, hogy új épületek közé ékelődve maradt régi idők
hírmondójának. Szép részlete a háznak a kiugró erkély, valamint a tető és
az eresz alatt végigfutó szegélyléc.

9. Ez a japán fatemplom a világ legnagyobb fából épült temploma.
Egyszerű, letisztult formák jellemzik. Egy arany Buddha-szobor köré
építették.
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A képek és a szövegek forrásai:
http://www.utikalauz.hu/print.php?id=1246
http://kalandozok.blogspot.hu/2011/09/cseke-gabor-romaniai-vilagorokseg.html
http://www.erdekesvilag.hu/a-kizhi-sziget-kupolas-fatemplomai/
http://www.utikalauz.hu/print.php?id=795
http://kk.blog.hu/2007/11/26/a_videk_partjan
http://ujszo.com/napilap/utazas/2013/08/22/tilos-az-ongyujto-es-a-gyufa-atiltott-varosban
http://koos.hu/2009/01/12/tradicionalis-orosz-fahazak/
http://isztambul.info/blog/2013/10/04/isztambuli-fahazak/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nara_%28Jap%C3%A1n%29
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